’Ebbingekwartier meer dan kaal Ciboga’
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3 Wandelen door verleden en
toekomst met boekje
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Ooit begon
Fongers
hier

Door Richold Brandsma
Groningen Het
Groningen
Het is
is de
de buurt
buurt van
van Simplon,
Simplon, MaMachinefabriek en Platformtheater. Maar ook
de buurt van het benzinestationnetje van
Dudok en de kale leegte van Ciboga. Het Ebbingekwartier is eigenlijk zoveel dat een
boekje om historie, heden en toekomst van
het gebied te beschrijven niet uit kon blijven.
Sinds zaterdag is het er.
"Veel mensen kennen het Ebbingekwartier
vooral van het lege Ciboga-terrein, maar dat
doet het gebied eigenlijk geen recht. We zijn
met een groep mensen op onderzoek gegaan
en zijn feiten over het gebied tegengekomen
die heel veel mensen niet weten. Bijvoorbeeld dat de fietsenfabriek van Fongers ooit
hier is begonnen of dat Theodorus Niemeijer
hier ooit van start is gegaan. En wat te denken van de Groningse Wereldtentoonstelling
in 1903, georganiseerd door de VVV en bedoeld om de belangstelling in Nederland
voor Groningen aan te wakkeren. Het zijn allemaal niet heel bekende kanten van dit gebied die we graag willen laten zien, zegt Katja
Draper, samensteller van het boekje Hier,
daar.
Dat boekje werd in opdracht van de gemeente vervaardigd en bevat een wandeling
door het gebied. "We beginnen bij de Ebbingebrug en komen zo de hele wijk door." Bijzonder noemt ze de aanwezigheid van een
Joodse begraafplaats in het gebied. "Op de
binnenplaats van Trezoor staan grafmonumenten die ernaar verwijzen."
De buurt is in het begin van de zeventiende
eeuw aangelegd als uitbreiding van de stad.
Niet een kleine uitbreiding trouwens, de stad
verdubbelde destijds haar grondgebied.
Wandelaars komen met het boekje in de
hand vanaf de Ebbingebrug over de Turfsingel naar de Bloemstraat langs de thuishaven
van het Noord Nederlands Toneel: de Machinefabriek. Een plek waar twee belangrijke

Ð Begeleid
door Koper en
Co. werd er
zaterdag gewandeld. Op
de achtergrond Simplon en de
schoorsteen.
Foto: Pepijn
van den Broeke
ontwikkelingen in het gebied samenkomen,
te weten creatieve ontwikkeling en ondernemerszin. Draper: "In het boekje kun je heel
makkelijk een verbinding leggen tussen het
verleden en het heden. Er is altijd al veel ondernemerschap en dat zie je nu ook weer terug, in de vorm van creatieve industrie, maar
ook in de innovatieve ontwikkelingen bij het
UMCG en het Open Lab."
Uiteraard wordt er gewandeld langs Cir-

cus-, Boden- en Gasterrein en het Regulateurshuis, vanwaar opgeslagen gas richting
het stadsnet werd gepompt.
De wandeling met het boekje in de hand
duurt een dik uur. Zaterdagmiddag werd het
feestelijk ten doop gehouden tijdens een bijeenkomst en wandeling in cultuurpand Het
Paleis. Draper is trots op het eindproduct:
"Het ziet er bijzonder uit en alle mooie aspecten van het Ebbingekwartier komen erin

naar voren, mede dankzij een gedicht van Anneke
Claus, foto’s en een historische plattegrond."
Boekje
Het wandelboekje was zaterdagmiddag al direct
verkrijgbaar bij diverse winkels in het Ebbingekwartier. Vanaf vandaag is het ook te verkrijgen in
de reguliere boekhandel en de VVV. Het boekje
kost 8,95 euro.

